
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা, গভর্নর লামন্ট, গভর্নর মাবফন  এিং গভর্নর উলফ য ৌথ ভাম্বি আঞ্চবলক গাাঁজা 
প্রবিধার্ এিং ভোব ং সম্বেলর্ (REGIONAL CANNABIS REGULATION AND VAPING 

SUMMIT) আম্ব াজর্ কম্বরর্  
  

গভর্নম্বররা, বর্উ ই কন , কাম্বর্টিকাট, বর্উ জাবসন, য র্বসলম্বভবর্ া, যরাড আইলোন্ড এিং 
মোসাচুম্বসটস যথম্বক কমনকর্ন া এিং আইর্ যর্রৃ্িৃন্দ সহ, গাাঁজা এিং ভোব ং র্ীবর্র য ৌথ আঞ্চবলক 

 দ্ধবর্র রূ ম্বরখা আম্বলাচর্া কম্বরর্  
  

গভর্নররা িাজার বিবধ ও ক্ষমর্া র্ সংক্রান্ত বিষম্ব  মূল র্ীবর্গুবলর যসট; জর্স্বাস্থ্ে; জর্বর্রা ত্তা 
ও প্রম্ব াগ; এিং ভোব ম্বের ভাল অর্ুেীলর্ আম্বলাচর্া কম্বরর্  

  
  
নিউ ইয়র্কে র গভিের অ্যানু্ড্র এম. কুওর্মা, কার্িটিকার্ের গভিের নিড লামন্ট, নিউ জানসের গভিের 
নিল মানিে  এবং নেিনসলর্ভনিয়ার গভিের েম উলি আজ ন ৌথ ভার্ব আঞ্চনলক গাাঁজা প্রনবধাি এবং 
ভযানেং সানমর্ের আর্য়াজি করর্লি। গভিেরর্ের সার্থ নিউ ইয়কে , নরাড আইলযান্ড, মযাসাচুর্সেস, 
নেিনসলর্ভনিয়া এবং কার্িটিকাে নথর্ক আইি নিতৃবনৃ্দ এবং কমেকতে ারা ন াগ নেি, গাাঁজা এবং 
ভযানেং আইি ও িীনতর প্রনত এক সহর্ ানগতামলূক ন ৌথ আঞ্চনলক আনভগমি আর্লাচিা করর্ত। 
এই সর্েলর্ির ের গভিেররা বাজার নবনধ ও ক্ষমতায়ি সংক্রান্ত নবষর্য় মূল িীনতর একটি নিনেেষ্ট 
অ্ংশ; জিস্বাস্থ্য; জিনিরােত্তা ও প্রর্য়াগ; আর ভযানের্ের ভার্লা অ্িুশীলি নির্য় আর্লাচিা কর্রি।  
  
"এই নবষয়টি জটিল, নবতনকে ত এবং িলপ্রসু। নিউ ইয়র্কে  ভাষণ নের্ত নগর্য় আমার কার্ে এো 
সম্ভবত অ্িযতম চযার্লনজং, আর এো সব রার্জযর জিযই চযার্লজ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
সর্েলর্ির লক্ষয হর্ে এর্ক অ্িযর্ক সহর্ ানগতা করা, সম্পে ভাগাভানগ করা এবং সনেনলতভার্ব 
নচন্তা করা, ন মিো আমরা সবাই নমর্ল নবাঝার নচষ্টা কনর। ন  সব সমসযা এক রার্জযর সীমািা 
নেনরর্য়  ায়, তার্ত নকন্দ্রীয় সরকার্রর  ুক্ত হওয়ার কথা, নকন্তু নসো নের্শর সেুখীি নকািও 
সমসযার্ত হর্ে িা। রাজযগুনল আমার্ের নির্জর্ের, তাই জিস্বার্স্থ্যর সুরক্ষায় আঞ্চনলকভার্ব সমনিত 
সমাধাি খুাঁজর্ত আমরা একসার্থ কাজ করনে।"  
  
কাম্বর্কটিকাম্বটর গভর্নর যর্ড লোম্বমান্ট িম্বলর্, " খি প্রশ্ন উদূ্ভত জিস্বার্স্থ্যর নবষয়, ভযানেং ও ই-
নসগার্রে নির্র, অ্থবা মানরজযু়ািা বযবহার, অ্ববধ বাজারর্ক অ্নিয়নিত ভার্ব চালার্িা,  া বতে মার্ি 
িের্ে, তা নিরােে িয় এবং এটি আমার্ের সবার নসরা স্বার্থের মর্ধয িয়। সব রাজয একর্ে এই 
সকল সমসযায় কাজ করাই সব নথর্ক ভাল উোয় - ন র্হতু আমরা শুধু সীমািারই শনরক িই, 
বরঞ্চ আমরা অ্থেবিনতক স্বাথে, জিস্বাস্থ্গত উর্েগ, এবং  ত নবনশ একর্ে কাজ করব, বানসন্দার্ের 



 

 

জিয ততর্বশী ভার্লা িলািল আসর্ব এমি মবতর্কযরও শনরক। এই নবষয়গুর্লা এবং আর্রা অ্র্িক 
নকেুর্ত,  খি রাষ্ট্রগুর্লা একসার্থ কাজ কর্র, সাবধার্ি এবং নচন্তা কর্র আমরা আর্রা ভাল িীনত 
ততনর করর্ত োনর।"  
  
বর্উ জাবসনর গভর্নর বফল মাবফন  িম্বলর্, "নিউ জানসের্ত, আমরা ভযানেং এবং আগুয়াি মানরজযু়ািা 
আইর্ির নক্ষর্ে জিস্বার্স্থ্র চযার্লজ জয় করর্ত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ।  খি আমরা জাির্বা নিউ ইয়কে , 
কার্িটিকাে, নেিনসলর্ভনিয়া, এবং অ্িযািয রার্জয একই ধরর্ির নকৌশলগত েন্থা আর্ে তখি এই 
কাজগুনল আর্রা নজারোর ও নববনধেত হর্ব। আমার্ের প্রভাব অ্র্িক নবশী হয়  খি আমরা 
বযনক্তগত রাষ্ট্র নহর্সর্ব আমার্ের নির্জর্ের একর্ির্য় রূে নের্ে নেই এবং আমার্ের অ্ঞ্চল ও জানতর্ক 
খুাঁনচর্য় তুর্ল কর্ ার নবষয়গুর্লার উের সহর্ ানগতা কনর। একসার্থ, আমরা নিনিত করর্ত োনর 
ন , আমার্ের অ্ঞ্চর্ল  ারা বাস কর্র এবং কাজ কর্র তার্ের জিয নচন্তাশীল, বযােক কর্মের মাধযর্ম 
এই চযার্লজগুনল েূরণ করা হয়।"  
  
য র্বসলম্বভবর্ ার গভর্নর টম উলফ িম্বলর্, "এো বাধযতামূলক ন  আমরা গাাঁজা সম্পর্কে  
কর্থােকথি প্রকার্শয নির্য় আসার উর্ের্শয এবং সঠিক প্রনবধাি নিনিত করার উের িজর 
নকন্দ্রীভূত কনর। আমরা  খি গাাঁজার জিয একটি মার্কে ের্েস প্রনতষ্ঠা কনর, তখি সামানজক 
িযায়নবচার ও ক্ষমতায়র্ির উর্েযাগ নবর্বচিা করর্ত হর্ব। আজ আমার সহকমী গভিেরর্ের সার্থ 
আর্লাচিার িল অ্থেবহ চুনক্তসমূহ এবং নবচক্ষণ সংস্কার্রর জিয েরজা খুর্ল নের্ত োর্র।"  
  
যরাড আইলোম্বন্ডর গভর্নর বজর্া রাইম্বমাম্বন্ডা িম্বলর্, "নকন্দ্রীয় নিতৃর্ের অ্িেুনস্থ্নতর্ত, গভিের্ররা 
একে হর্য় আঞ্চনলক েন্থা অ্বলম্বি করর্েি গাাঁজার ও ভযানেং প্রনবধার্ির নক্ষর্ে। আমরা আজ ন  
িীনতর প্রনত সেত হর্য়নে, তা আমার্ের রাজযগুনলর সামর্ি সব নচর্য় চযার্লনজং নবষয়গুনল সর্ম্বাধি 
করর্ত আমার্ের প্রর্চষ্টার ভাল সমিয় করর্ত োরর্ব। এই অ্ংশীোনরর্ের মাধযর্ম আমরা অ্ববধ 
গাাঁজার বাজার ও ভযানের্ের নবেে নথর্ক েনরবারর্ের রক্ষা করার জিয একসার্থ কাজ করর্বা।"  
  
িাজার বিবধ ও ক্ষমর্া র্  
নিডার্রল নিয়নিত েোথে আইর্ির (Federal Controlled Substance Act) কারর্ণ রাষ্ট্রীয় 
লাইর্সন্সধারী নচনকৎসামূলক গাাঁজা বযবসায় আনথেক নসবা প্রোি করর্ল নিডার্রল প্রর্য়ার্গর ঝুাঁ নকর 
সেুখীি হয় আনথেক প্রনতষ্ঠািগুর্লা।  তনেি বযাংক অ্যাকাউন্ট নখালা এবং বজায় রাখা কঠিি রর্য় 
 ায়, রাষ্ট্র-আইিগত গাাঁজা নশল্প বযবসা েনরচালিা করার জিয িগে োকার উের অ্র্িকোই নিভে র 
করর্ব,  া জিগর্ণর নিরােত্তার সমসযা ততনর কর্র এবং আইিগত গাাঁজা বযবসার জিয অ্িিয 
নবাঝা ততনর কর্র।  
  
সমস্ত রাজয একটি গাাঁজার কর কা ার্মা স্থ্াের্ির জিয নবশ নকেু িীনতর প্রনত সেত হর্য়র্ে, নসই 
সার্থ নসরা অ্িুশীলিীগুনল  ার্ত মাের্কর নবরুর্দ্ধ  ুদ্ধ নথর্ক সমার্জ অ্সমািেুানতক প্রভাব িতুি 
নশর্ল্প প্রর্বশানধকার োয়। রাজযগুনল নিম্ননলনখত নির্েে নশকা বযবহার করর্ব:  

• গাাঁজা উৎোেি এবং চার্ষর জিয কর, বাস্তবায়ি ে োয় এবং গনতশীল বাজারনভনত্তক 
নিয়ির্ণর নভনত্ত নবষর্য় সর্বোত্তম অ্িুশীলির্ক নচনিত করা;  



 

 

• গাাঁজা প্রনবধাি বাজার স্থ্ােতয সমথেি, একটি িযা য এবং প্রনতর্ ানগতামূলক বাজার নিনিত 
করার প্রর্য়াজিীয়তার প্রখর সর্চতিতা সহ, বাজারর্রর কারচুনের নবরুর্দ্ধ রক্ষা করার জিয 
লাইর্সন্স বা লাইর্সর্ন্সর ধরর্ির সংখযার সীমাবদ্ধতা নহসার্ব নকৌশল নমাতার্য়ি কর্রি,;  

• গাাঁজা ের্ণযর জিয অ্িুরূে সামনিক কা েকর কর্রর হার সিাক্ত এবং কা েকর করার োরা 
তার্ের সংসর্ের সার্থ একটি নস্থ্নতশীল আঞ্চনলক বাজারর্ক উত্সানহত করা;  

• কর প্রনক্রয়া একনেত করা, ন মি ওজি নভনত্তক, ক্ষমতা নভনত্তক, এবং/অ্থবা mg/thc 
নভনত্তক, লাইর্সন্সধারীর্ের জিয মূলয স্থ্ানয়ে নিনিত করা এবং গাাঁজার োম একটি  ার্ত 
এতো কর্ম িা  ায় ন  প্রর্বশানধকার বনৃদ্ধ হর্য় এবং বতে মাি বযবহার্রর হার অ্নতক্রম 
কর্র।  

• গাাঁজা নিনষদ্ধকরর্ণর মাধযর্ম  ারা সামজসযহীিভার্ব প্রভানবত হর্য়র্েি তার্ের নশল্প 
প্রর্বশানধকার নিনিত করর্ত সামানজক িযায় উর্েযাগ কা েকর করা;  

• গাাঁজা নশর্ল্প কু্ষদ্র ও নবনবধ বযবসার অ্ংশিহর্ণর অ্িানধকার;  
• গাাঁজা িীনতর বযাোর্র অ্থেেূণে সামানজক িযায়নবচার সংস্কার বাস্তবায়ি,  ার্ত অ্ন্তভুে ক্ত আর্ে 

বজে ি করা বা ক্ষমা করা তারানিত করা, বজে ি করা বা ক্ষমা করার সর্ে  ুক্ত নি মাি 
করা এবং এই সংস্কারগুনলর্ক সমথেি করার জিয আইি সুরনক্ষত করা;  

• নিরােে ও িযা য প্রর্য়ার্গর বযাংনকং আইি (Secure and Fair Enforcement (SAFE) 
Banking Act) োর্সর জিয সমথেি ও নসাচ্চার হওয়া,  া স্বেতা প্রোি করর্ব এবং 
গাাঁজা-সংক্রান্ত বযবসা-বানণজযনবষয়ক প্রনতষ্ঠািগুর্লার জিয অ্প্রর্ণােিা েরূ করর্ব;  

• অ্নবলর্ম্ব সমাধার্ির উের মর্িার্ াগ নিবদ্ধ গর্বষণা সমথেি করা  া রার্জযর গাাঁজা সংক্রান্ত 
িগে নের্মন্ট নিয়িি করার ক্ষমতা উন্নত করর্ব, নসইসার্থ েীিের্ময়ােী সমাধার্ির সমথেি 
 া নশল্প উন্ননতলাভ করর্ত অ্িুমনত নের্ব; এবং  

• গাাঁজা-সংক্রান্ত বযানকং েনরর্ষবার প্রনত তার্ের রাষ্ট্রীয় চােে াডে  আনথেক প্রনতষ্ঠাির্ক ইনতবাচক 
েথনির্েেশ প্রোি করা। এ ধরর্ির নির্েেশিা নিডার্রল ও রাষ্ট্রীয় নিয়িকর্ের সার্থ নশক্ষা, 
ের্োন্ননত, তথয আোিপ্রোি, আইি ও অ্যাডর্ভার্কনস নহসার্ব উর্েখ করা  ায়  

  
জর্স্বাস্থ্ে  
গাাঁজার েণয শনক্ত 10% THC-র নচর্য় কর্মর নথর্ক 20% THC-র নচর্য় নবনশ হর্য়র্ে। উৎোেি 
খরচ হ্রাস এবং উদ্ভাবিী নকৌশর্লর ির্ল উচ্চ শনক্ত ের্ণযর োম কম হর্ত োর্র, এবং অ্নভিব এবং 
কম চনচে ত ের্ণযর ধরণ ন মি ইির্জকশি বা ডযাব, বাজার্র নেৌাঁোর্ত োর্র  নে িা রাজযগুনল 
সঠিকভার্ব তার্ের নিয়িণ কর্র। এোোও নির্কাটিি এবং অ্যালর্কাহর্লর সর্ে THC েণয বানন্ডল 
করার সম্ভাবিা রর্য়র্ে,  ার আর্রা নিরীক্ষর্ণর প্রর্য়াজি হর্ত োর্র।  
  
সব রার্জযর েণয নিরােত্তা এবং েরীক্ষা সংক্রান্ত িীনতর একটি ধারাবানহর্ক সেত হর্য়র্ে; নিরােত্তা 
এবং েষূণ জিয সর্বোত্তম অ্িুশীলি; এবং েণয প্রােযতা এবং নবজ্ঞােি,  বু বযবহারকারীর্ের এবং 
ঝুাঁ নকেূণে জির্গাষ্ঠীর উের লনক্ষত নবজ্ঞােি এবং প্রর্বশানধকার সীমাবদ্ধ করর্ত নিবদ্ধ। রাজযগুনল 
নিম্ননলনখত নির্েে নশকা বযবহার করর্ব:  

• গাাঁজা এবং ভযানেং ের্ণযর ধরর্ণ নবনধনির্ষধ জানর করা, ন মি েযানকং, নবজ্ঞােি এবং 
তবনশষ্টয  া িাবালকর্ের উর্েশয কর্র;  



 

 

• ন সব নবজ্ঞােি অ্তযনধক বযবহার এবং তরুণর্ের লক্ষয কর্র, তার্ের নবজ্ঞােি 21 
এর উের সম্ভাবয সংখযাগনরষ্ঠ েশেকর্ের জিয সীনমত করা  

• স্বাে এবং েণয েযার্কনজং সহ তরুণর্ের কার্ে আর্বেি কর্র এমি নবজ্ঞােি এবং 
েণয নিনষদ্ধ করা  

• 21 এবং তার উের প্রাপ্তবয়স্কর্ের কার্ে েণয নবক্রয় সীমাবদ্ধ করা এবং ন  
লাইর্সন্সধারীরা অ্প্রাপ্তবয়স্কর্ের কার্ে নবনক্র কর্র তার্ের কর্ ার শানস্ত নিনিত করা  

• নপ্রািানমং ততনর এবং তরুণর্ের লক্ষয কর্র শক্তর্োক্ত জিস্বাস্থ্য নশক্ষা প্রচারণা 
েনরচালিা করা  

• সব গাাঁজার েণয নশশু প্রনতর্রাধী েযার্কনজং মর্ধয ধারণ করর্ত হর্ব তা নবনধবদ্ধ করা;  
• গাাঁজার েণয নিয়িণ করা এবং এমি ভার্ব সীমাবদ্ধতা জানর করা  ার্ত জিস্বাস্থ্য নিরােে 

থার্ক, অ্নতনরক্ত বযবহার সীনমত থার্ক এবং গাাঁজা বযবহার বযানধ নবস্তার নিরস্ত কর্র;  
• প্রাপ্তবয়স্কর্ের বযবহার তবধ করার সর্ে  ুক্ত জিস্বাস্থ্য িলািল ভাল বুঝর্ত গাাঁজা বযবহার্রর 

তথয সংিহ এবং অ্ংশীোনর;  
• অ্নতনরক্ত বযবহার এবং েিুেেিাজনিত মাোনতনরক্ত নিরুৎসানহত করার জিয নবনধনির্ষধ, 

ন মি আইিত গাাঁজার েনরমাণ সীনমত করা, প্রনমত নডাজ এবং ের্ণযর মর্ধয মাে েনরর্বশি 
এবং েণয সামনিক THC কর্ন্টন্ট সীনমত করা;  

• তরুণর্ের এবং সাধারণ জিগণর্ক গাাঁজা বযবহার্রর স্বাস্থ্য ও নিরােত্তার কুিল সম্পর্কে  
অ্বনহত করার জিয  ুব প্রনতর্রাধ ও গণনশক্ষা প্রচারণা ততনর করা;  

• সতকে তা নলর্বল এবং আইকি ততনর করা  া সঠিকভার্ব নক্রতার্ের গাাঁজার বযবহার্রর নবেে 
সম্পর্কে  অ্বনহত করর্ব; এবং  

• নিিঃশ্বার্সর মাধযর্ম নিওয়া  ায় এমি ের্িযর স্বাে তামাক বা গাাঁজার স্বার্ে সীমাবদ্ধ রাখা বা 
নকবল গাাঁজা বা নহম্প গার্ের উনদ্ভে নথর্ক সরাসনর এবং এককভার্ব প্রাপ্ত ন ৌগ নথর্ক প্রাপ্ত 
স্বার্ে সীমাবদ্ধ রাখা।  

  
জর্বর্রা ত্তা ও িলির্করর্  
একটি কা েকর গাাঁজা প্রকল্প নিয়িণ এবং প্রর্য়ার্গর নক্ষর্ে, আইি প্রর্য়াগ বহু চযার্লর্জর সেুখীি 
হর্ব, হাইওর্য় নিরােত্তা নিনিত করা, নিল্ড নেস্ট নবকল্প উন্নত করা, অ্ববধ বাজার এবং 
কমের্ক্ষর্ের ড্রাগ নেনস্টং লক্ষয করা সহ। বতে মার্ি, অ্যালর্কাহল হানির জিয নিভে রর্ াগয নিল্ড 
েরীক্ষা এবং সাধারণভার্ব িহণর্ াগয প্রমািকারী নবচার্রর মােকাঠি আর্ে, নকন্তু গাাঁজার জিয 
অ্িুরূে প্র ুনক্ত উেলব্ধ িয়। ড্রাগ স্বীকৃনতোর্ির নবর্শষজ্ঞ, বা (Drug Recognition Experts, 
DREs)- রা, বতে মার্ি গাাঁজার হানি নিধোরর্ণর জিয সর্বোত্তম সরজাম। তর্ব DREs-এর সর্ে  ুক্ত 
অ্র্িক চযার্লজ ও সীমাবদ্ধতা রর্য়র্ে।  নেও হানি নিধোরর্ণর অ্িযািয েদ্ধনত, ন মি রর্ক্তর লযাব 
েরীক্ষা, রর্য়র্ে, সাধারণত গাাঁজার হানি প্রেশেি করার জিয নকাি স্বীকৃত নবচার্রর মােকাঠি নিই।  
  
 ািবাহি নিরােত্তা ও আইি প্রর্য়াগ বযবস্থ্া সংক্রান্ত নবশ নকেু িীনতর্ত সেত হর্য়র্ে সব 
রাজযগুনল। রাজযগুনল নিম্ননলনখত নির্েে নশকা বযবহার করর্ব:  

• DRE প্রমার্ণর প্রনত অ্নভন্ন আচরণ;  



 

 

• রক্ত বা লালা েরীক্ষার জিয অ্নভন্ন নবচার্রর মােকাঠি, লযাব েরীক্ষা ও রাস্তার েরীক্ষা 
উভর্য়র জিয  খি উেলব্ধ;  

• DRE প্রনশক্ষণ নির্র প্রর্চষ্টা;  
• আইনি বাজার্র সর্ন্দহভাজি "খারাে অ্নভর্িতার্ের" তথয ভাগ করার েদ্ধনত; এবং  
• অ্ববধ বাজার্রর জিয আইি প্রবতে িা নকৌশল।  

  
যভব ং  
তরুণর্ের মর্ধয ই-নসগার্রে বযবহার প্রচণ্ড নবনশ। 2018 সার্ল, 2017 সার্লর তুলিায় 1.5 
নমনলয়র্ির নবনশ োে ই-নসগার্রে বযবহার কর্র, এবং হাই সু্কর্ল ইর্লকট্রনিক নসগার্রর্ের বযবহার 
2018 সার্ল 78% নবনশ নেল 2017 সার্লর তুলিায়। ই-নসগার্রে নিমোতারা অ্-তামাক বা নমিথল 
স্বার্ে ক্রমবধেমাি েনরসীমায় লজ্জাজিকভার্ব তরুণর্ের লক্ষয কর্র। 15,000 এরও নবশী স্বার্ের মর্ধয 
নকেু হল িল, নমনস্ট বা কযানন্ড স্বার্ে অ্ন্তভুে ক্ত।  
  
সব রাষ্ট্র নকেু িীনতর একটি নসে নিধোরণ করর্ত সেত হর্য়র্ে, নির্কাটিি এবং CBD প্রশাসর্ির 
একটি েদ্ধনত নহসার্ব এবং নকভার্ব অ্ববধ THC ভযাে কলম, নিলার নতল নিয়িণ এবং কযানরয়ার 
তরল নবরুর্দ্ধ তেন্ত এবং কা েকর করা  ায় তা সম্পর্কে  সর্বোত্তম অ্িুশীলি সমাধাি বাস্তবায়ি 
করর্ত। রাজযগুনল নিম্ননলনখত নির্েে নশকা বযবহার করর্ব:  

• তরুণর্ের কার্ে ের্ণযর চেক কমার্ত নেভারড ভযাে েণয নবক্রয় নিনষদ্ধ বা নিয়িণ করা;  
• নির্কাটিি, নসনবনড এবং অ্িযািয কযািানবির্য়ড, এবং অ্িযািয ভযানেং েণয, নডইউর্ডন্ট, 

এক্সনসনেন্টস, কাটিং এর্জন্ট, এবং অ্িযািয ন াগিীর্য়র জিয ভযানেং েণয সুরক্ষা নবচার্রর 
মােকাঠি প্রর্য়াগ করা;  

• তােমাো নিয়ির্ণর নিয়িণ, নভেরাইজার্রর গরম করার প্রনক্রয়া সহ;  
• প্রস্তুতকারর্কর বযবহারকারীর্ক জািার্িার জিয সকল ভযানেং কাতুে জ  থা থভার্ব নচনিত 

করা;  
• 21 বের্রর কম বয়সী বযনক্তর্ের অ্িিুর্মানেত নবক্রর্য়র জিয বলবতকরর্ণর প্রর্চষ্টা বনৃদ্ধ; 

এবং  
• েণয  ার্ত িাবালকর্ের লক্ষয িা কর্র তা নিনিত করার জিয নবজ্ঞােি সীমাবদ্ধ করা।  
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